
EEN BRLEF VAN FRIESCHE WEDERDOOPERS, 

MEDEGEDEELD DOOR 

Dr. L. KNAPPERT. 

Dr. M. Schoengen te Leeuwarden had onlangs de goed- 
heid mijne aandacht te vestigen op een papieren hand- 
schrift in 4°, twaalf pagina's, met goede hand geschreven, 
in de vouwen onleesbaar geworden, eigendom van het 
Gabbema-archief. Het stuk draagt noch jaartal noch plaats- 
naam, maar zoowel de inhoud als het schrift wijzen op 
de eerste helft der 16e eeuw. Op den omslag staat met 
de hand van den historieschrijver Gabbema : "Brief van de 

wederdoopers aan de Inquisiteurs in 's Graavenhaage". En 
daaronder met potlood: "wederdoopers in Oldeklooster". 
Er is in den inhoud inderdaad het een en ander, dat tot 
die omschrijving" schijnt te mogen leiden, en ook om het 
kras uitgesproken chiliasme is de brief van belang. Hem 
in zijn geheel hier te laten volgen is onnoodig; er zijn 
gedeelten, van weinig beteekenis voor de historie, die met 
een enkelen regel kunnen worden weergegeven. 

,,Dit scrive ick dij," aldus vangt de brief aan, "d[aeJrom, 
dat men sien sal die geleden dingen in verleden tijden 
ende [d]at datselve weder geschiet." Waarop eene uitvoerige 
herinnering volgt aan Antiochus Epifanes, die ook de 

vromen vervolgde ,en door God gestraft werd alzoo, dat 
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"den stanck van zijnen [li]chaem is gegaan dat ghien 
"mensche bij hem heeft m[ogh]en weesen ende hij selver 

"den stanck nyet verdraghen en [mo]cbte". En ofscboon 

hij beloofde "selver een joede te werden ende alle die 

"dage sijns levens jae dat gansze lant om te reysen ende 

"den godt ysrahel te vercondigen": hij werd gestraft, omdat 
. 

hij onschuldig bloed vergoten had. Terwijl het dan nu ook 
zulk een booze en verschrikkelijke tijd is, wordt de schrijver 
gedrongen met luider stemme te roepen, opdat zij, aan 
wie zijn brief is gericht, zich nog bekeeren mochten. ,,0 
"ghij lasteraers des woirts, soect den Rechtveerdigen, soect 

"den sachtmoedighen, oft ghij mocht werden verborgen 
"voir die hant ende toorn des heeren- der heerscharen 

,goidts ysrahel ! Wee u verloren volck die daer verslint der 

"armen vleysch, ghij zijt vanden geslachte cayns!" De 
vorsten zijn in 't midden mijns volks als wolven, de 

profeten spreken logentaal, wee over hen, die de onnoozele 
zielen tot afgoderij brengen! God zal hen verteren met 

vuur, hunne huizen zullen verwoest worden en hunne 

zomerhuizen, waarin zij verlustiging hebben, met den grond 
gelijk gemaakt, De groote dag des Heeren komt, dood en 

hongersnood, want het onschuldig bloed roept van de aarde. 

,Daerom scrijve ick u desen brieff dat ghij gheen onscult 

"hebben moeght; want derwijlen wij ons nyet int openbaer 
"verantwoirden moegen, het is dan terstont die bals aff... 

?al om verdoempt metten toegestopte mont" 1). Zoo wordt 
eene stad van recht tot een moordkuil. 

,,Oick mede soe blaemeert men ons after rugge als [d]at wij 
n malckanderen besnijden ende liegen veel, wel an w[a]t zij met 
"die waarheyt nyet hebben en moeghen d[ae]r moet hem die 

nloegen also bijstaan. Ghij weet nochtans wel bett ende oick alle, 
"die inden Haegh sitten, die ald[aelr gruwelijcken die waerheyt 
,vervolgen. Ist nu nyet v[er]re genoech gecomen dat men den 

,,keyser tot eenen godt (m]aeckt ende die luyden op sijn geboden 
"drijuet ende go[d]ts gebott verlaten?" Wij echter willen God 

i) Verg. : "int vier metten boeuen". Vanden olden en n-ieuen God, in 
de Bibl. Reform. Neerl., Di. I, blz. 74, 83. 
Tn F " 
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meer gehoorzamen dan de menschen, als die weten, dat ver- 
vloekt is ieder, die aan Gods woord af of toe doet. "Wij worden 

nnu aldus gruwelycken vervolcht om den verbondt des heeren, 
,,daert nochtans warachtich des heeren bevel is ende sijn gebott: 
ngaet heen ende leert ende geleert zijnde soo doopt, ende nyet 
,,doopt ende leert dan, als die verleyders dat werck des heeren 

,,verkeert hebben." Wat heeft dit al onschuldig bloed gekost! 
"Lieue, is dat een oirsaecke dat men den kynd[e]ren goods 
"daerom alsoo dooden sal, dat welcken doch go[d]ts beuel ende . 

"sijn woirt is dat daer oick nyet een letter aen en falgeert; want 

"die soen goids selver tot sijnen dartichsten jaeren tot zijnen 
,,doop is gegaen ende sijns vaders verbont aengenomen. Want 

"die gantse scrift betuycht also, datmen den gelouigen in cristo -. 

"jesu dopen sal ende anders nyemant dan die daer verstandich 
"is ende doort gehoer des predicants verstaen kan, wat daer 
"den verbont beduyt, anders ist valsch gebruyckt ende dat recht 

,,cristi verkeert." . 

Overal wijst de schrift duidelijk aan, dat men na het 

geloof en op het geloof doopen zal. Denk maar aan wat 

Philippus "die versneden voirgehouden" heeft. Intusschen 
wat wij lijden, dat lijden wij gaarne om de rechte ordening 
Christi. En al wat gij daartegen doet helpt niet. 

"A.LIe die gheene die de bannier der gerechticheyt nu ange- 
,,boden wrt ende verwerpt, die en kan nyet behouden werden 
,,van die toorn des heeren, gelyck dan nyemant behouden en 
,,is, die nyet inde arcke gegaen en is, genesis int sevende. AI 
"u vervolgen en mach nyet helpen, die heere wilt voort hebben, 
"daerom en helpt uwen arbey[tJ nyet. Doot gij daer een aff so 
,,winnen wij daer [w]el hondert weer, die heer is u veel te 

,,sterck, tege[n]s den heere en is gheenen Raet, u uechten en baet 

,n[y]et, daer isser soo veel duysenden dat u arbeyt te vergeefs 
,,is. Des heeren cracht moet boven staen .... Lieue gaet oick tot 
?munster, daer isser so veel dusenden, roodt die oock uut, siet 
ngy nyet dattet die cracht goidts is. Nu wel an, die heere heeft 
"ons alte veel cracht gegeven, dat u macht daertoe nyet helpen 
,,en mach." Daarom trekt u nog tijdig terug en volgt den raad 

, van Gamali6l. Want de dag des oordeels is nabij. "Want den 
,dach der besoeckinge sij een betalinge alder godlosen m[en]schen 
"op eerden, den dach des oorts [toorns] welcke alle oncruyt i(n] 
nbosckens sal gebonden werden, als die waerheyt betuyght 
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"Malachias int vierde, dat den dach des heeren compt ontsteken 

,,als een fuyr, dat alle geweltdrijvers ende alle houeerdige met 

,,die godtlosen sullen sijn als stoppelen, ende den toecomenden 

,,dach salse aensteken seyt de heer der heerscharen, alsoe dat 

,,hem noch tack noch worttel noch bloeysel sal gelaten werden. 
;,Is dat noch nyet genoech, soe seyt die heere godt Sophonias 
?int 1°, dat hij ter selver tijt die boesheyt sal besoecken met 

"lichten ende lanteernen; die geweest zijn in haer onreynicheden 
,,ende in haer sterckte hij salse in beroeringe brengen ende 

,,haer huys in een woestijne. Die groote dach des heeren is snel 

"bij ende is den dach des toorns en des tribulatijs ende des 

"bangicheyts ende eenen dach der duysternisse ende der doncker- 

,,heyts ouer alle houeerdige, ende die menschen sullen wandelen 

"als blynden, want zij den heere gesondigt hebben; haer bloet 

"sal vuytgestort werden als water ende haer lichaemen als dreck, 
,,haer silver ende golt salze nyet helpen moeghen inden dach 

,,des toorns des heeren ende alle gotlosen sullen inden fuyre 
"sijns toorns verslonden werdden, die met haesticheyt sal maecken 
,,een verderffenisse alle creatueren die op eerden woenen. Die de 
,,eerde met gewelt regeren, op u is dese prophecie gedaen, dat 
,,jae alle boosheyt vander eerden wechgenomen soude werden, 
,,gelijck die propheet Amos int IXe, Sophonias int Ie, Sacharias 

"int XIVe, int vierde boeck Esdre, int XVe, XVIe, Esaye int 
?XXXni? Jheremie int XIIIe, Ezechiel int VIe ende negende dat- 
,ter nyemant ontvliegen en sal inden hemel noch op der aerden". 

Er komen nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, 
' 

koningen en prinsen worden als niet geacht, steden en 
huizen verwoest. Wee dengene, die Gods geboden niet 
houdt. 

,,'Want alle de gheene [di]e den tempel des heeren verstoiren, 
"die sal god verstoiren, [w Jant tot deser tijt moet iherusalem 
nweder gebout werdden ende tot den loff in aertrijck gestelt 
n werden, wyens [n]agelen inder ewicheyt nyet uuytgetogen sullen 
n werden. Als dan sal die heere alle tranen van zijnder heyligen 
,,oghen affwasschen ende sij sullen bestadich blijven tot in 
,,eewicheyt; want ghien wolff sal weder onder haer oprijsen, 
"want den wolff sal metten lamme weyden ende die leeuw sal 
,,hooy eten gelyck die osse; diet grijpen kan die grijpt". Alle 
volken zullen in rechtvaardigheid leven. nIck woude wel dat 

nick wiste hoe dat ghij zoe tyrannich syt op die waerheyt des 
. 
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"heeren te vervolghen, want wij nyet een tytelken dwalende 

"sijn vander waerheyt daer wij in dolen mochten, het is dan 

"gmndelick mit die heylige scrift. beuesticht. Ick waer wel te 

"vreeden, dat ghij alle u geleerde bij malckanderen vergaderdet, 
,,hoe wel ick die slechtste van ons allen ben, ende dat ick mit 

,,u disputeren s[o]ude opden fuyre. Laet mij doch een punct 
"weten dat wij onder ons ketterij mochten hebben. Nu wel aen, 
"ick we[te] wel dat die werlt van anbegin vermoort heeft [ende] 

. 

"een bespotter geweest van alle gotlijcke mensche[n] ende heeft 

"ze alzoe neder gedruckt. Och wat een zwaren straffe staet haer 

"boven haren hooft inden haghe, die eenen alsodanigen stadt is, 
' 

"welcke daer inden bloede gebouwt is! Nu wel aen, die here 

,,die een wreker alder boosheyt is, die sal haer- dat wel betalen' . 

"ende dubbelt op haren hooft vergelden; die heere is een bescer- 

,,mer alder sijnder vuytvercoren ende hij salze bewaren vander 

,,hant alder ongotlijcker, gelijck die here seyt dat nyet een haer 

,,van haren hooft vergaen sall, het sij dan bij de wille goidts 
"ons vaders, den welcken vader sij prijs, eeuwich loff, eer, danck, 
"goetheyt ende barmherticheit an ons arme creaturen bewesen. 
,,Amen. Amen. Amen. Die vader die alleen wijs is, die alleen 

,,alle glorie toecompt doer zijnen lieven zoen jesum cristum onse 
"brudegom, denselven sij prijs van ewicheyt tot ewicheyt, Amen. 

"Dat selve geschie, dat bidde ick godt; wan het zij bij mijne 
"leven ofte doot." - 

Yoor de tijdsbepaling van dit stuk komt vooral in aan- 

merking de zinsnede: "gaet tot munster, daer isser so 
veel dusenden, siet gij nyet, dattet die cracht goidts is." 
De belegering is dus nog in vollen gang, zoodat onze 
brief is geschreven tusschen September 1534 en 25 Juni 

1535, den dag van de kroning van Jan van Leiden en 
dien van de inneming der stad. In dezen tijd valt ook de 
tocht der wederdoopers naar Oldeklooster en de strafoefening 
van Schenck na de inneming 1) (Schotanus, "Gesch. v. Fries- 

land", blz. 665; Brandt, "Reformatie", I, 119; Reitsma, 
"Hervorming in Friesland", blz. 46 vv.). Het kloosterviel 

op 7 April 1535. Zoodat onze brief is geschreven tusschen 

April en Juni van dat jaar. 

1) Zie hierover vooral de Kroniek v. Oldeklooster door Schoengen 
' 

uitgg. in den laatsten jaargang van het Archief v. h..Aartsbi8dom Utrecht. 

.. I 
' ' . ' 
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De schrijver noemt zich "die slechtste van ons allen", 
zoodat wij althans niet aan Jan van Geelen mogen denken, 
die trouwens ook aan de strafoefening te Oldeklooster 

ontsnapte en kort daarna te Amsterdam bij het Anabap- 
tistenoproer doodgeschoten werd.. 

Dat hij tot de Anabaptisten behoort, blijkt wel uit alles. 

Sommige uitdrukkingen in onzen brief komen terug in 
de vonnissen tegen de wederdoopers geveld. Zoo b.v. dat 
men niemand doopen zal dan die verstandig is en "doort 
gehoor des predicants verstaan kan wat daar den verbont 

beduyt". Zoo zegt ook later de Leidsche martelares Neeltgen 
Jansdr. die den 12 Nov. 1554 verdronken wordt, dat zij 
niet gelooft "aen haer doopsel, dat sij ontfangen heeft in 
baer kintsche dagen als sij eerst was geboren, ende dat 

arger is, soude wel willen herdoopt worden van adriaen 
fransz. oft sijn gelijcken" (Crimineel sententieboek van den 
Leidschen schepenbank op 7 Nov. 1554). En in het vonnis 
d° 12 November: "dat sij begheren soude ghedoopt te 

sijn van een daertoe geroepen, gheen pryster wesende." 

Overigens valt het op dat onze brief, hoe overspannen 
chiliastisch ook, gematigd en waardig is in vergelijking 
met de zinnelooze voorspellingen en de dwaze beloften 
van vele andere Anabaptisten. Des schrijvers bijbelkennis 
blijkt duidelijk. Daar wij zoo weinig geschriften uit dezen 

tijd bezitten, heeft deze brief waarde, vooral- om de uit- 

eenzetting van de leer over den volwassendoop. 


